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Совети и трикови за апликации
Како со сè друго, неколку совети и трикови може да ви помогнат најдобро да ги 
користите апликациите.

Сакате да ги организирате вашите апликации?
Апликациите се забавни и лесни за преземање, но колку повеќе апликации имате, 
толку е потешко да ги најдете на вашиот телефон или таблет. Ако ги организирате, ќе 
можете да ја најдете побрзо онаа што ја барате.
• Два главни начини да ги организирате апликациите 

е да ги групирате на страници или во папки. На 
пример, можете сите игри да ги ставите на една 
страница, а на друга тие во врска со превозот.

• За да преместите некоја апликација на друга страница,
треба само да ја одвлечете на новата страница.

• За да создадете папка, одвлечете една апликација 
врз друга.

• За да одвлечете апликација на iPhone, допрете и 
задржете ја иконата на апликација сè додека не 
се појави мени. Кренете го прстот и допрете на 
Уреди го Почетниот екран (Edit Home Screen). 
Сите икони на апликации ќе се занишаат и можете 
да ја допрете и задржите повторно иконата на 
апликација, а потоа да го употребите прстот за да ја 
одвлечете на ново место.

• За да одвлечете апликација на телефон со Android, допрете и задржете една икона 
на апликација сè додека екранот не се измени, а потоа едноставно лизгајте го прстот 
за да ја однесете апликацијата онаму каде што сакате.

• За да преместите некоја апликација на друга страница, влечете ја иконата на 
апликацијата до работ на екранот. По секунда или две ќе се отвори следната 
страница и можете да продолжите да ја влечете иконата.

 

Два главни начини да ги организирате апликациите 
е да ги групирате на страници или во папки.

Направете папки за слични 
апликации што може да се 

групираат заедно
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Што се известувања на апликација?
Известувањата се еден начин на кој вашиот паметен телефон или таблет комуницира со вас.  
Често вашиот уред ќе испушти некој звук за да ве извести дека имате ново известување.
• Известување може да биде кога некоја апликација 

нешто ви кажува. На пример, може да ви јавува дека 
сте добиле нова е-пошта, или аларм или потсетување 
што сте го програмирале во некоја апликација.

• Можете да ги видите известувањата ако поминете 
со прстот од горниот кон долниот дел од екранот.

• Допрете некое известување за да отидете во 
соодветната апликација.

• За да избришете известување на iPhone, поминете 
со прстот налево и допрете на Исчисти (Clear).

• За да избришете известување на телефон со 
Android, поминете со прстот преку него налево или надесно.

• Можете да ги контролирате известувањата на уреди Android и Apple во делот со 
Поставки (Settings) на апликација наречена Известувања (Notifications).

Трошоци за управување со вашите апликации
Апликациите може, но не мора да ве чинат пари. Постојат начини да ги контролирате 
апликациите и да бидете сигурни дека знаете за што плаќате.
• Можете да се најавите на App Store или Google Play 

без да давате детали за плаќање и да преземете 
бесплатни апликации.

• Ако сакате платена апликација, треба да дадете 
податоци за плаќање.

• Ако дадете податоци за плаќање, нема да ви биде 
наплатено ако не купите ништо.

• За да одбегнете трошоци за мобилни податоци, 
бидете сигурни дека сте поврзани на Wi-Fi кога 
инсталирате или ажурирате некоја апликација.

• Купувањето од апликација чини пари. Размислете 
дали мора да купувате на тој начин.

• Понекогаш можете да купите картички со 
подарок од App Store или Google Play на попуст во 
супермаркети. Тие може да ви заштедат пари кога 
купувате апликации.

Известувања се јавуваат кога 
апликациите сакаат да ви 

кажат нешто

Кога инсталирате апликации, 
поврзете се на Wi-Fi за да 

ги намалите трошоците за 
мобилни податоци
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Што ако некоја апликација престане да работи?
Повеќето апликации секогаш работат добро, но понекогаш работите тргнуваат наопаку 
и некоја апликација може да престане да работи исправно. Кога ќе се случи тоа, има 
едноставни начини апликацијата да се поправи и да работи правилно.
• Апликацијата е компјутерска програма и секоја 

компјутерска програма може понекогаш да се „збуни“.

• Кога нешто не работи добро, обидете се да ја 
затворите апликацијата и да ја активирате повторно.

• За да затворите апликација на iPhone или iPad, 
притиснете го двапати копчето Дома (Home), 
поминете со прстот преку апликацијата што не 
работи правилно и одвлечете ја од екранот.

• За да затворите апликација на телефон со Android, 
допрете го копчето Преглед (Overview button) што 
се наоѓа веднаш до копчето Дома (Home), поминете 
со прстот преку апликацијата што не работи 
правилно и одвлечете ја од екранот. 

• Ако затворањето на апликацијата не го реши проблемот, обидете се да го 
рестартирате вашиот паметен телефон или таблет, така што ќе го исклучите и ќе го 
вклучите повторно.

• Ако го исклучите уредот и го вклучите повторно, но тоа не го реши проблемот, 
обидете се да ја избришете апликацијата и да ја инсталирате повторно.

• Ако ниеден од горенаведените чекори не функционира, оценете ја апликацијата со 
ниска оцена во App Store или Google Play и опишете го проблемот. Програмерот може 
да ви одговори и да го реши прашањето.

• На крај, може да се обидете да инсталирате некоја друг апликација.

Проблемот понекогаш може 
да се реши со затворање и 
повторно активирање на 

апликацијата

Ако затворањето на апликацијата не го реши проблемот, 
обидете се да го рестартирате вашиот паметен телефон или 
таблет, така што ќе го исклучите и ќе го вклучите повторно.
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